Praha, 9.9.2011
Kontrolní výbor pro kontrolu skládky v k. ú. Ďáblice

Zpráva k činnosti výboru za období 1.-8.2011 k předložení zastupitelstvu
21.9.2011
• Členové kontrolního výboru připravili podklady pro jednání a zúčastnili se osobně projednávání
záměru výstavby překladiště Uhy v areálu skládky – územní řízení, stavební řízení. Podařilo se
prosadit dopravní trasu vedoucí pouze při severním okraji skládky tak, aby negativní dopad
záměru na životní prostředí směrem k MČ Ďáblice byl minimalizován. V rámci projednávání a
povolování záměru je dohlíženo, aby byly dodrženy všechny podmínky stanovené v rámci
zjišťovacího řízení a územního rozhodnutí. Jedná se zejména o podmínky týkající se monitorování
podzemních vod a ovzduší v okolí překladiště.
• Členové kontrolního výboru spolupracovali se starostou při přípravě a jednání v rámci řešení
problémů spojených s žalobou společnosti .A.S.A.,spol. s r.o. o zaplacení pohledávky částky ve výši
6.173.650,-- Kč vzniklé z důvodu údajného bezdůvodného obohacení vzniklého v důsledku
pronájmu pozemků, k němuž MČ Ďáblice neměla od roku 2007 právní důvod.
• Členové kontrolního výboru připravili podklady a spolupracovali při přípravě a provádění
nezávislého monitoringu podzemních vod v sousedství skládky Ďáblice.
• Členové kontrolního výboru spolupracovali se starostou a radou při přípravě podkladů a při
jednáních týkajících se konceptu územního plánu, resp. změny ÚP probíhající ve zvláštním režimu
– CVZ 2156, předseda KV se účastnil jednání s náměstkem primátora hl. m. Prahy ohledně
konceptu územního plánu, který uvažuje o dalším rozšiřování skládky.
• Členové výboru se postupně seznámili, zejména v průběhu pokusu o osobní kontrolu skládky za
účasti zástupkyně Referátu životního prostředí MČ Ďáblice a v rámci navazujících jednání a
konzultací , s tím, že jejich pravomoci ke kontrole sládky stanovené v rámci smluv mezi hl.m.
Prahou a MČ Ďáblice a MČ Březiněves nemají pravděpodobně oporu v současné legislativě a
faktická kontrola není možná bez respektování závazků vyplývajících ze smlouvy mezi hl.m.
Prahou a MČ Ďáblice a MČ Březiněves a bez náležité vstřícnosti kontrolovaného subjektu, a tudíž
není možno naplňovat všechny body jednacího řádu, které se týkají přímé kontroly skládky, resp.
dodržování jejího provozního řádu.
• Členové výboru upozorňují na nenaplňování řady bodů, podmínek a závazků vyplývajících ze
smlouvy mezi hl.m. Prahou a MČ Ďáblice a MČ Březiněves z roku 1993.
• Předseda KV osobně požádal magistrátní Odbor ochrany ovzduší o poskytnutí výsledků
monitoringu podzemních vod a ovzduší za roky 2009+2010 poté, co mu jejich vydání bylo
Referátem ž.p. MČ Ďáblice odmítnuto, stejně jako bylo odmítnuto sdělit výsledky kontrol
provedených za účasti Referátu na skládce, stejně jako bylo odmítnuto předložení stávajícího
platného provozního řádu skládky. Monitoring podzemních vod byl ze zákona poskytnut,
k poskytnutí monitoringu ovzduší údajně není zákonný důvod ani dobrá vůle.
• Předseda KV reagoval na stížnost z 29.8.2011 občana Březiněvsi na zápach ze skládky vysvětlujícím
dopisem 1.9.2011.
Zpracoval: Ing. Tomáš Dvořák, předseda výboru

